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RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och 
användbarhet  

Utöver de synpunkter som framförs i det Södertörnsgemensamma yttrandet 

daterat den 6 november 2013, se bilaga, vill Huddinge kommun framföra 

följande. Rubrikerna hänför sig till de frågor som Stockholms läns landsting 

har ställt i remissen. 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 

arbete? 

Huddinge kommun har utgått från RUFS 2010 vid framtagandet av förslag till 

översiktsplan 2030. Huddinge kommun ska växa i takt med länet med ett 

årligt bostadsbyggande om ca 700 bostäder per år, i enlighet med RUFS 

2010. En långsiktigt hållbar utveckling ska åstadkommas genom att skapa 

funktionsblandning och förtätning i goda kollektivtrafiklägen. Vidare 

använder Huddinge kommun RUFS 2010 i arbetet med fördjupade 

översiktsplaner och i det dagliga arbetet med bebyggelse- och grönstruktur-

planering. Som kunskapsunderlag i det dagliga arbetet uppfattas dock RUFS 

2010 som svårläst då vissa frågor återkommer på flera ställen och de 

långsiktiga strategierna blandas med rent kunskapsunderlag. RUFS 2010 får 

också stort genomslag vid framtagande av olika strategier och styrdokument, 

bl a den nyligen beslutade trafikstrategin för Huddinge kommun.  

I Huddinge kommun finns två av de åtta yttre regionala stadskärnorna som är 

utpekade i RUFS 2010; Flemingsberg och Kungens kurva – Skärholmen. 

Arbetet med att utveckla Huddinges regionala stadskärnor har hög prioritet 

och stor fokus läggs på dessa utvecklingsområden. I förslaget till Huddinges 

översiktsplan sägs att Huddinges huvudsakliga tillväxt ska ske i dessa 

regionala stadskärnor. 

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag och hur kan 

det stärkas ytterligare? 

Det finns enligt Stockholms läns landsting (SLL) flera centrala verktyg för att 

arbeta med genomförandet av RUFS 2010. Ett av de tydligaste är, enligt SLL, 

arbetet med handlingsprogram. Syftet med dem är tillföra handlingskraft på 

områden där det saknas en given koppling till befintliga program och aktörer 

på operativ nivå. Landstingets tillväxt- och regionplaneutskott beslutade i 



 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS SIDA 

2013-12-17 KS-2013/1249.311 2 (2) 

ERT DATUM ER REFERENS 

  

 

mars 2013 att godkänna Handlingsprogram för regionala stadskärnor. Inom 

ramen för Handlingsprogrammet ska arbetet fortsätta inom olika 

handlingsområden som bl a ska fokusera på stadsutveckling och 

tillgänglighet. Det är ett komplext arbete som behöver konkretiseras mer och 

större fokus behöver läggas på styrnings- och uppföljningsmodeller för 

genomförandet.  

I handlingsprogrammet sägs att kärnkommunerna har ett huvudansvar för att 

utveckla de regionala stadskärnorna. Huddinge kommun vill understryka att 

detta är ett mycket stort regionalt ansvar som en kommun inte klarar ensam. 

Avgörande för att Stockholmsregionen ska kunna utvecklas till en flerkärnig 

region är att alla berörda aktörer, såväl offentliga som privata, bidrar. 

Det är av stor betydelse, som också nämns i handlingsprogrammet, att TMR 

tillsammans med övriga delar av landstinget och länsstyrelsen förtydligar och 

förstärker landstingets och den statliga nivåns medverkan i 

utvecklingsarbetet. Likaså behöver exempelvis trafikverket och landstingets 

berörda förvaltningar och bolag i högre grad medverka till att trafiklösningar 

som stödjer utvecklandet av en flerkärning region genomförs. T ex är ett 

genomförande av Spårväg Syd av stor betydelse för att binda ihop de 

regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungen kurva – Skärholmen. 

Genomförandet av strategin ”Stärk sammanhållningen” med fokus på 

åtagandet ” Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens 

delmarknader” bör förstärkas. De socioekonomiska skillnaderna i 

Stockholmsregionen har ökat. Enligt RUFS 2010 måste det finnas en 

variation av bostadsstorlekar och upplåtelseformer i bostadsområdena för att 

kunna för att minska bostadssegregationen. Genomförandet av åtagandet är 

avgörande för att på kort och lång sikt skapa ett hållbart Stockholm. För att 

kunna fördjupa och förtydliga strategin ”Stärk sammanhållningen” skulle en 

åtgärd kunna vara att ta fram ett handlingsprogram för denna strategi. 
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